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DE LAUREATEN VAN DE XVIde STUDENT’S GLASS AWARD  
 
 

DE HEER SIMON SEYNAEVE, INDUSTRIEEL INGENIEUR, Iste LAUREAAT EX AEQUO  
PRIIJS: GLAZEN SIERSTUK, CHEQUE TE WAARDE VAN 5OO€  EN TWEE LICENTIES  VAN DE APP VITRALYS® 

EINDWERK : DESIGN OF PRIMARY LAMINATED GLASS ELEMENTS 
FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT HASSELT EN VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

PROMOTOREN :  DE HEREN JOSE GOUVEIA HENRIQUES, CLAUDE PIMPURNIAUX 
 
 

MEVROUW ELISE WILLEMS, ARCHITECT, Iste LAUREAAT EX AEQUO  
PRIIJS: GLAZEN SIERSTUK, CHEQUE TE WAARDE VAN 5OO€  EN TWEE LICENTIES  VAN DE APP VITRALYS® 

EINDWERK : DE WERELD ONDER ÉÉN DAK 
FACULTEIT ARCHITECTUUR ‘‘LUCA SCHOOL OF ARTS’’ VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

PROMOTOREN : DE HEREN PETER SWINNEN, FRANK DELMULLE, JAN MAENHOUT 
 
 
 



BRUG, ZHANGJIAJIE, CHINA   ▼  

© Long Hongtao / XINHUA  



DE WEDSTRIJD 

 

Om de uitwisseling tussen de glasindustrie en de academische wereld te 
bevorderen, bekroont de STUDENT’S GLASS AWARD sinds 1999 eindwerken of 
vergelijkbare werken die : 

/ hetzij de architecturale waarde van glas expliciet, op een originele of 
rationele manier, benadrukken ; 

/ hetzij bijdragen tot een betere kennis van glas in zijn architecturale 
toepassingen. 

De STUDENT’S GLASS AWARD is een initiatief van het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE 
en is toegankelijk voor de studenten van de Belgische Universiteiten, 
Faculteiten en Hogescholen Burgerlijk Ingenieur, Industrieel Ingenieur, 
Architectuur, Interieurarchitectuur en Design.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIJZENPOT VAN 25OO€  
 

De XVIIde editie van de STUDENT’S GLASS AWARD is toegankelijk voor de 
eindwerken of vergelijkbare werken van het academiejaar 2O16-2O17. 

De inschrijvingsperiode van de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD wordt afgesloten 
op 1O september 2O17. De deelname is gratis. 

De jury kent in totaal 25OO€ aan prijzen toe aan het of de bekroonde werk(en). 

De bekendmaking en uitreiking van de prijzen zal plaats hebben ter gelegenheid 
van het XVIIIde CONGRES VAN DE VLAKGLASVERWERKERS. 



DE XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD 
REGLEMENT 

DE ORGANISATOR 
De XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD wordt ingericht door het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE, Pleinlaan 5 te 
1O5O Brussel. 
DE DEELNEMERS 
De XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD is toegankelijk voor eindwerken of vergelijkbare werken* van de 
studenten aan de Belgische Universiteiten, Faculteiten en Hogescholen Burgerlijk Ingenieur, Industrieel 
Ingenieur, Architectuur, Interieurarchitectuur en Design,  ingediend  tijdens het academiejaar 2O16-
2O17. 

* Kwaliteitswerk of kwaliteitsproject als een eindwerk.    

SELECTIE-CRITERIA  
De eindwerken of vergelijkbare werken die toegang hebben tot de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD 
moeten : 

/ hetzij de architecturale waarde van glas expliciet, op een originele of rationele manier, benadrukken ; 
/ hetzij bijdragen tot een betere kennis van glas in zijn architecturale toepassingen. 

De jury zal de werken in het bijzonder beoordelen op :  

/ hun kwaliteiten op gebied van architectuur, techniek en wetenschappelijke inhoud ; 
/ hun theoretische benadering en de uitvoering ervan ; 
/ hun ecologische, maatschappelijke en economische aspecten ;  
/ hun originaliteit, vindingrijkheid en innoverend aspect ; 
/ de gemotiveerde keuze voor gebruikte of bestudeerde glasproducten ;  
/ de kwaliteit van hun presentatie. 

De jury, samengesteld uit ondernemers uit de Belgische Glassector, beslist op eigen gezag. De 
beslissing wordt genomen op basis van de meerderheid der uitgebrachte stemmen. In het geval van 
gelijke stemmen is de stem van de Voorzitter van de jury doorslaggevend. Tegen de beslissing van de 
jury is geen beroep mogelijk.  

PRIJZENPOT VAN 25OO€ 
De jury kent in totaal maximum 25OO€ aan prijzen toe aan het of de bekroonde werk(en). In geval dat 
geen enkel werk voldoet kan de jury beslissen geen prijzen toe te kennen.  

INSCHRIJVING 
Het inschrijvingsformulier voor de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD moet bij het VERBOND VAN DE 
GLASINDUSTRIE ten laatste toekomen op 1O september 2O17, uitsluitend op het webmail-adres                 
vgi-fiv@indufed.be met vermelding in de rubriek Onderwerp : "Deelname aan de XVIIde STUDENT’S GLASS 
AWARD".  

De deelname aan de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD is gratis. 



INDIENEN VAN DE WERKEN  
De eindwerken of vergelijkbare werken van de eerste of van de tweede zitting van het academiejaar 
2O16-2O17 moeten bij het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE ten laatste op 1O september 2O17 toekomen, 
uitsluitend op het webmail-adres vgi-fiv@indufed.be, met vermelding in de rubriek Onderwerp : 
"Deelname aan de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD". 

Om toegang te hebben tot de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD, moeten de eindwerken of vergelijkbare 
werken ingediend worden onder de vorm van een deelnamedossier die minstens het volgende moet 
bevatten : 

/ het inschrijvingsformulier volledig ingevuld ; 
/ een samenvatting van het werk in het Nederlands (tussen 15OO en 2OOO tekens, inclusief spaties) ; 
/ een samenvatting van het werk in het Frans (tussen 15OO en 2OOO tekens, inclusief spaties) ; 
/ een voorstelling van het werk in PowerPoint, naar keus in het Nederlands of Frans (maximaal 15 

slides) ; 
/ vijf afbeeldingen naar keus van het werk (foto's, schetsen, schema's…) in hoge beeldkwaliteit 

(minimum 3OO DPI) ; 
/ het eindwerk of het vergelijkbaar werk ; 
/ een curriculum vitae van de deelnemer op 1 pagina A4. 

De jury zal uitsluitend op basis van het deelnamedossier beslissen, er is geen mondelinge voordracht. 

BEKENDMAKING  
De laureaat of laureaten worden persoonlijk, schriftelijk verwittigd. 

De bekendmaking en uitreiking van de prijzen zal plaats hebben ter gelegenheid van het XVIIIde CONGRES 
VAN DE VLAKGLASVERWERKERS.  

De laureaat of laureaten komen er persoonlijk hun prijs in ontvangst nemen en dragen er hun 
eindwerk mondeling voor op basis van de slides die deel uitmaken van het deelnamedossier. 

INTELLECTUELE EIGENDOM 
De deelnemers aanvaarden dat toegezonden documenten (met inbegrip van het eindwerk of het 
vergelijkbaar werk, tenzij anders vermeld op het inschrijvingsformulier) door het VERBOND VAN DE 
GLASINDUSTRIE in het kader van haar normale activiteiten mogen worden gereproduceerd, meegedeeld 
en gepubliceerd. Dit met vermelding van de naam van de deelnemer, echter zonder deze 
voorafgaandelijk te verwittigen en zonder vergoeding te betalen.  

BETWISTING 
De deelname aan de XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD heeft de volledige instemming met het huidig 
reglement tot gevolg. Iedere mogelijke betwisting zal naar best vermogen beslecht worden door het 
VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE. Met deze verbindt de inschrijver zich te onthouden van gerechtelijke 
stappen te ondernemen  ten opzichte van de jury of het VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE.  



  XVIde STUDENT’S GLASS AWARD, TROFEE, BENOÎT REIGNIERS   ▼ 

© Benoît Reigniers 



DE XVIIde STUDENT’S GLASS AWARD   
INSCRIJVINGSFORMULIER 

DE DEELNEMER 
Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geslacht : M    V    Geboortedatum  : ……………………………………………………………….………………………………………………….. 

Straat : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…   Nr : ………….….   Bus : ………………  

Postcode : ……………………………………….   Gemeente : ………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon : …………………………………...……   E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

HET DIPLOMA 
Toegekend door : Universiteit / Faculteit    Hogeschool  : …………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……....………………… 

Titel van het diploma : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Titel (Arch. / Ir. Arch. / Ir. / Ing. / … ) : ………………………..……   Indien gekend op het ogenblik van inschrijving : 

Graad : ………………………………………………………………...…………………...…………………   Geslaagd : 1ste zitting    2de zitting  

HET WERK  
Titel (Eindwerk    Anders  : Studiejaar : ……………………………...…) : ………………….………………………………….……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Faculteit / Vakgroep / Dienst : ……………………………………………………………………………………………………….…………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Naam, voornaam en titel van de Promotor : …..…………………………………………………………………..……………….…………………… 

Straat : ……………………………………………………………………………………………………….……………….…   Nr : ………….….   Bus : ………………  

Postcode : ……………………………………….   Gemeente : ………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon : …………………………………...……   E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Reproductie, mededeling en publicatie (zie Reglement § Intellectuele eigendom) : 

Deelnamedossier : toegestaan                                                       Werk : toegestaan    niet toegestaan  

Opgemaakt te : ……………………………………………………………..…………………   Datum : …………………………………………………………….. 

Handtekening van de Deelnemer : 

Handtekening van de Promotor : 



INSPIRATIE 

 

/ Digitale glasdruk 

/ Lichttunnel & spiegel   

/ BIPV (Building-Integrated PhotoVoltaics)  

/ Renovatie van patrimoniale ramen 

/ Comfort & gezondheid 

/ Structurele beglazing 

/ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIEGELS, DEERLIJK, BELGIË    ▼ 

VLOER, EIFFELTOREN, PARIJS, FRANKRIJK    ► 
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